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 االمن المائي العراقيأثر المشاريع الخزنية واالروائية في سوريا عمى 
 م. فراس عبد الجبار الربيعي

 جامعة ديالى/ كمية التربية لمعموم االنسانية
ولكنيا تمثل حمقة ميمة من  (سوريا ىي الدولة الثالثة بالنسبة لمعراق من ناحية التمويل المائي بعد )تركيا وايران

يمكن تمرير اي اتفاقية عراقية  وال، مجرى نير الفرات حمقات الصراع المائي الدائر في المنطقة فيي الدولة الوسطى في
تركية عمى ىذا النير دون المرور بسوريا وقد اتضحت خطورة المشاريع والسدود السورية عمى ىذا النير بعد بناء المشاريع 

المسافة التي  التركية عمى نير الفرات وتناقص مناسيب النير بصورة كبيرة اما بالنسبة لنير دجمة فعمى الرغم من قصر
يقطعيا في سوريا وصعوبة اقامة المشاريع الخزنية عميو بسبب وعورة المنطقة الى ان الحكومة السورية بدات بسحب كميات 
كبيرة من المياه في المناطق الواقعة بين نير دجمة ورافد الخابور وتحويل جزء من مياه النير الى الفرات ونفذت الحكومة 

/ 3مميون كم 1.5/ثااي 3م48وىو عبارة عن محطة عمى نير دجمة بسعة  2007الكبير عام  السورية مشروع ري دجمة
الف ىكتار ثم تنتيي الى سد المالكية الذي تبمغ  15كم الرواء حوالي 25سنة لتضخ المياه الى قناة عين ديوار بطول 

ة عمى االمن المائي العراقي حيث يناقش البحث مسالة خطورة المشاريع والمشاريع السوري.مميون متر مكعب718سعتو 
تتمثل مشكمة البحث في السؤال التالي )ىل لممشاريع اإلروائية والخزنية السورية اثر عمى االمن المائي في العراق( حيث 
يفترض الباحث ان المشاريع المائية السورية تساىم في زيادة المشكمة المائية في العراق كما ونوعا عمى الرغم من قمة 

 ىمة السورية في المياه الواردة الى العراق(.المسا
 موقع سوريا في حوض نهري دجمة والفرات

( فرات صو)ينبع نير الفرات من المنطقة المحصورة بين البحر األسود وبحيرة وان في تركيا ويتكون من فرعين ىما  
ثم يتجو ىذا النير جنوبًا نحو الحدود ، ييمتقي ىذان الفرعان شمال مدينة كيبان ليكونان نير الفرات الرئيسو  مراد صو(و)

( كم جنوب كيبان 430وبعد مسيرة )، توخمة صو() وتصب فيو عدة روافد أىميا، السورية التركية مارًا بعدة سالسل جبمية
ثم يتجو نحو الجنوب ، يدخل الحدود السورية شمال مدينة جرابمس وتصب فيو عدة روافد اىميا الصاجور والبميخ والخابور

 ( كم داخل األراضي السورية شمال مدينة حصيبة ويبمغ طولو في العراق660لشرقي ليدخل الحدود العراقية بعد مسيرة )ا
ولكن توجد ، وال توجد روافد تصب في نير الفرات، (كم داخل الحدود العراقية يمتقي نير دجمة في منطقة القرنة1160)

(كم داخل 1160(كم منيا )2940يبمغ الطول الكمي لمنير الفرات )، حمديالمو  البغداديو  وديان مطرية عديدة أىميا حوران
  .(1)تركياو  الباقي في سورياو  العراق

 باإلضافةاما بالنسبة لنير دجمة فانو ينبع من مرتفعات جنوب شرقي تركيا ويتكون من عدة روافد اىميا دجمة صو 
بع الرئيسي لمنير يقع شمال غربي ديار بكر من المرتفعات الى ثمانية روافد رئيسية تصب فيو من الجانب االيسر والمن

الواقعة جنوب حوض منبع مراد صو ويبدا المنبع الرئيسي لمنير من الغرب حيث تجيزه بحيرة كولجك بمورد كبير بالمياه 
رب بطمان صو ويمتقي فيو في ىذه المنطقة من جانبو االيسر ثالثة روافد رئيسية داخل تركيا اوليا واكبرىا من جية الغ

جنوب الرافد مراد صو  (/ثا والذي ينبع من جبال حيكاري في منطقة موش غرب بحيرة )وان3م96الذي يبمغ تصريفو 
اما الرافد الثاني كازران جاي فينبع من نفس المنطقة  (فينحدر من الشمال الى الجنوب حتى يصب في النير الرئيس )دجمة

شرقية وينحدر من الشمال الى الجنوب ايضا حتى يصب في النير الرئيس شرقي التي ينبع منيا بطمان صو من جيتيا ال
في منطقة بتميس  (مصب بطمان صو اما الرافد الثالث فينبع من المرتفعات المسيطرة عمى الساحل الجنوبي لبحيرة )وان

والجنوب الشرقي حيث يدخل  وينصب في نير دجمة في الزاوية الخارجية التي ينحرف منيا نير دجمة ليجري باتجاه الجنوب
كم مشتركة بين  50كم منيا 300الحدود العراقية بالقرب من فيشخابور ويبمغ طول نير دجمة الى حد ىذه المرحمة حوالي 
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%اما بالنسبة 18%من مياه نير الفرات في حين تسيطر سوريا عمى 88واجماال فان تركيا تسيطر عمى  (2)سوريا وتركيا
  (3)%.5% وسوريا عمى 31.9تسيطر عمى لنير دجمة فان تركيا 

 ( توضح مجرى نيري دجمة والفرات1خريطة )
 

 .89ص، بيروت لبنان، الدار العربية لمعموم، الخريطة من عمل الباحث باالعتماد عمى اطمس العالم
 

 المبحث الثاني
 المشاريع المائية السورية المقامة عمى نهري دجمة والفرات 

يات الثنائية ومعاىدات الصداقة والمجان الفنية المتعاقبة من اجل التعاون في تقاسم مياه دجمة عمى الرغم من االتفاق 
حوضي النيرين  إلدارةوالفرات اال ان الدول المتشاطئة الثالثة لم تتمكن لحد االن من التوصل الى اتفاق او اطار عام 

العراقية السورية المستمر قد  ب ان تقال ان توتر العالقاتتي يجوالحقيقة ال (4)فمازالت تركيا ماضية في مشاريعيا منفردة
ساىم في عدم ايجاد موقف موحد لمبمدين تجاه تركيا مع ان وجيات النظر متطابقة فيما بينيما حيث يتفق الجانب السوري 

ي من حيث تقسيم مع الجانب العراقي في ان نيري دجمة والفرات مجاري مائية دولية وتنطبق عمييما قواعد القانون الدول
اال ان يمكن اعتبارىما حوضا واحدا كما يدعي الجانب التركي, المياه وان حوض الفرات مستقل عن حوض دجمة وال

حيث رغبتيا في ادماج مياه من  الحكومة السورية تتخذ موقفا مشابيا لمموقف التركي اثناء تفاوضيا مع الجانب العراقي
ئية لمعراق او من حيث التحكم في المياه التي تطمقيا اليو من نير الفرات خاصة وان النيرين معا عند تحديد الحقوق الما

أي نقص يطرأ عمى حصتيا المائية في ىذا النير تعوضو مباشرة من حصة العراق دون ادنى مباالة بما يمكن ان يسببو 
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مفاوضات عند اقتراب التوقيع مع ذلك لو من أضرار وخسائر جسيمة ولذلك فانيا كثيرا ماتراجعت وتيربت خالل ىذه ال
العراق عمى اتفاق حول ىذه المسائل مما شجع تركيا بدورىا عمى التيرب من التوصل الى عقد اتفاق ثالثي مشترك بحجة 

كالت استغالل النيرين قائمة لحد االن دون التوصل تعذر وصول الطرفين اآلخرين الى اتفاق ثنائي بينيما. وىكذا بقيت مش
وقد  .1980بشأنيا عمى الرغم من مرور أكثر من ثالثين عاما عمى تشكيل المجنة الفنية المشتركة لممياه في عام الى اتفاق 

بدأ االىتمام السوري في إقامة مشاريع مائية كبيرة عمى نيــر الفــرات منذ عقد الستينات من القرن المنصرم. وتم انجاز العديد 
الذي يقع الى الغرب من مدينة الرقة السورية بنحو  (سد الفرات)عروف بسد الطبقة او منيا بالفعل لعل في مقدمتيا السد الم

كم عمى طول مجرى النير بعرض  80كم من الحدود العراقية فيما تمتد بحيرة خزانو الى مسافة  300كم وعمى بعد  40
ه وقد انتيت الحكومة السورية من ( مميار متر مكعب من الميا11.9كم وقدرة استيعابية تصل الى ) 8-6بين  يتراوح ما

. وفي الوقت نفسو استمرت في تنفيذ العديد من المشاريع المائية االخرى ومنيا مشروع السد 1973انجازه في صيف عام 
كم من مؤخر سد الطبقة  17عمى نير الفرات عمى بعد  1989الذي اكتمل انجازه في عام  (سد البعث)التنظيمي او 

 عمى نير الفرات ايضا بالقرب من الحدود التركية السورية الذي بوشر بتنفيذه في نفس ىذا العام.  (سد تشرينو) المتقدم
( ألف ىكتار يبمغ احتياجيا المائي نحو 258ضمن حوض نير الفرات بـ) 1998عام  وتقدر المساحات المروية في

كتار يبمغ احتياجيا المائي نحو ثالثة ( ألف ى213)بنحو  1965( مميار متر مكعب بعد ان كانت مقدرة في عام 3ر87)
 ،( ألف ىكتار773ويبمغ مجموع المساحات التي تخطط سوريا ألروائيا ضمن حوض نير الفرات بـ ) ،مميارات متر مكعب

قورنت بالمساحات الشاسعة التي تروى من  أما عن المساحات التي تروى من نير دجمة فيي قميمة وصغيرة نسبيا اذا ما
ومع ذلك فأن الحكومة السورية لم  ،النظر الى وعورة المنطقة وضيقيا وبعدىا وتكاليف عمميات االرواء نفسيانير الفرات ب

( ىكتار وانما بدأت تسعى الى ضخ مياه النير ونقميا 4000)تكتف بري المناطق الصغيرة القريبة من النير البالغة نحو 
ة القريبة من رافد الخابور في حوض الفرات. لذلك فيي تخطط بعيدا بغية استصالح بعض اراضي منطقة الجزيرة السوري

عممت عمى استغالل المناطق القريبة من حوض دجمة و  ( ألف ىكتار ضمن حوض نير دجمة227)اكثر من  إلرواء
وخصوصا تمك الواقعة بين مجرى نير دجمة ونير الخابور ومحاولة تحويل جزء من مياه دجمة الى المجرى الرئيسي لمفرات 

/السنة تضخ 3كم1.5/ثااي 3م48وىو عبارة عن محطة عمى نير دجمة بسعة 2007وقد نفذ مشروع ري دجمة الكبير سنة 
الف ىكتار في محطة المالكية حيث  15حوالي  إلرواءكم 25المياه الى قناة عين ديوار ثم تضخ المياه بواسطة قناة بطول 

 .(5)ون متر مكعبممي718يوجد سد في المالكية الستقبال المياه بسعة 
( عن قرب البدء بتشييد محطة ضخ كبيرة عمى الضفة اليمنى لنير دجمة المارة في 2011) وقد أعمنت سوريا في عام
كم بتمويل من )صندوق التنمية االقتصادية العربية الكويتي( بقصد سحب حصة مائية  45سوريا والبالغة مسافتيا نحو 

( ألف دونم. مما سيؤدي 800)ية ضمن منطقة الحسكة السورية بمساحة تتجاوز ثابتة من مياه النير لري مساحة زراع
%( منيا 40بحسب الخبراء المعنيين الى اخراج مساحة زراعية مماثمة من حيث الحجم من الجانب العراقي تزرع )

 ( 1موضح في جدول )كما  (6)بالمحاصيل االستراتيجية وىذا مايشكل بحد ذاتو تيديدا خطيرا عمى االمن الغذائي لمعراق
 ( يبين السدود السورية المقامة عمى نير الفرات1جدول )

 المالحظات 3الخزن الحي كم السعة الخزنية  اسم السد 
  - 1.88 تشرين 
  9.83 14.16 الطبقة 
  0.025 0.09 البعث

   16.13 المجموع
دار الغد ، المائية في العراق وازمة المياه في العالمالموازنة ، الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى فؤاد قاسم االمير

 http://www.irrigation.gov.sy ,والموقع االلكتروني لوزارة الموارد المائية السورية2010بغداد 

http://www.irrigation.gov.sy/
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 المبحث الثالث
 اثر المشاريع المائية السورية عمى الواقع المائي العراقي

ان غياب الموقف الموحد بين العراق وسوريا في قضية المياه تجاه تركيا ادى بسوريا الى اتخاذ سياسة خاصة بمعزل  
عن العراق بالتفاوض مع تركيا وتحديد الحصص المائية والقيام بمشاريع خزن وارواء دون االخذ بنظر االعتبار احتياجات 

حيث تقوم سوريا بحجز  لتركية زاد الضغط السوري عمى حصة العراق من المياهالعراق الفعمية وكمما تقدم انجاز المشاريع ا
فقد سجمت  مما ادى الى تناقص االيراد السنوي لنير الفرات بشكل كبير (7)المياه الفائضة عن حاجتيا في بحيرة سد الطبقة

 3م\( مميار9.33) 1974في عام  كانتحيث ، إيرادات نير الفرات انخفاضا كبيرا في فترة إمالء السدود التركية والسورية
بميون متر مكعب الى 148.91تراجعت االمكانيات الخزنية لمعراق البالغة و  (1)فترة إمالء سد كيبان والطبقة( ينظر جدول )

 ,بميون متر مكعب77اقل من 
ميون عام جزء بالم467ارتفعت نسبة االمالح في نير الفرات بصورة كبيرة حيث كانت نسبة تركيز االمالح و  
اعتبارا من سنة  جزء بالمميون اال ان الدراسات تشير اال انو525عند دخول النير مدينة القائم وفي مدينة السماوة 1970
( 4000وفي مدينة السماوه وصمت إلى )جزء بالمميون عند مدينة القائم 1000فان مستويات المموحة ارتفعت الى 2000

الى كمية المياه المسترجعة من المشاريع التي تطمقيا سوريا وتركيا الى النير وانخفاض جزءًا بالمميون وىذا االرتفاع يعزى 
 (.8مناسيب النير في العراق)

 (1شكل ).ونتيجة ليذه السياسات فقد تذبذبت مناسيب دجمة والفرات مما انعكس عمى الجانب الزراعي
 3م\(مميار2011-1971)( الوارد السنوي لنير الفرات لممدة 1جدول )

 الوارد السنة الوارد السنة الوارد السنة
1971 21.8 1985 23.65 1999 18.63 
1972 21.4 1986 17.22 2000 17.2 
1973 15.17 1987 19.58 2001 9.5 
1974 9.33 1988 46.60 2002 10.9 
1975 10.12 1989 27.90 2003 12.1 
1976 25.38 1990 8.90 2004 20.4 
1977 31.99 1991 12.4 2005 17 
1978 29.1 1992 12.1 2006 20.7 
1979 26.36 1993 12.4 2007 19.3 
1980 29.80 1994 15.3 2008 14.7 
1981 30.56 1995 23.9 2009 9.29 
1982 30.0 1996 30.0 2010 12.46 
1983 27.18 1997 27.66 2011 14.61 
1984 37.22 1998 28.95   

 20.72 المعدل     
 2011، بيانات غير منشورة، قسم المداوالت المائية، المركز الوطني، وزارة المورد المائية -المصدر:
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 (1شكل )
نسبة ايرادات دجلة والفرات والروافد  الى المعدل
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 المصدر وزارة الموارد المائية.

 التوصيات
ان سوريا تمثل دولة المجرى الوسطي بالنسبة لمفرات وفي نفس الوقت فان نير دجمة يشكل بالنسبة ليا نيرا حدوديا مشتركا  -1

يا تمتمك قدرة كبيرة في السيطرة عمى تدفق المياه الى العراق لذا يجب اخذىا بالحسبان وعقد اتفاقيات مائية معيا وبذلك فان
 .(1988اخر اتفاقية عقدت مع سوريا كانت عام )حسب القانون الدولي

 االخذ بالحسبان الجانب النوعي لممياه وليس الكمي فقط  يجب عمى العراق -2
 قدر االمكان وفصل الجانب السياسي عن الجانب االقتصادي لمضغط عمى تركيا في مسالة المياه.توحيد الموقف مع سوريا  -3
 .استخدام وسائل الضغط المشروعة عمى سوريا ومنيا الورقة االقتصادية لضمان حصة العراق المائية العادلة  -4
يق حصاد المياه واستخدام الطرق الحديثة االستفادة من مياه السيول المتدفقة عبر وادي حوران وكذلك مياه االمطار عن طر  -5

 .بالري لتعويض المناطق المتضررة
 الهوامش 

المجمة الدولية ، , السدود في دول اعالي حوض نير الفرات واثارىا عمى النظام البيئي العراقيعبد االمير عباس الحيالي -1
 . 129, ص2012لمجمد العدد الثاني لعام المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياه والصحراء ا، لمبيئة والمياه

وزارة التعميم والبحث العممي ، جغرافية العراق اطارىا الطبيعي نشاطيا االقتصادي جانبيا البشري، عباس فاضل السعدي  -2
 .115, ص2009، جامعة بغداد

شبكة المعمومات ، قترحةمشكمة المياه في العراق االسباب والحمول الم، عادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين الصندوق  -3
 .2009ايمول  www.surrey.ac.uk الدولية االنترنيت عمى الموقع

ادارة مستدامة  )المياه2010من تقرير المنتدى العربي لمبيئة والتنمية ، ادارة موارد المياه العابرة لمحدود، ريا ماريا اسطفان -4
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